Voor advies en reservaties neem contact op met Sonia o Blandine
+32(0)82/22.28.70 - info@dinant-tourisme.be
COMBI-TICKETS met maaltijd in Dinant,
in één van de restaurants van De Citadel

1. CITADEL EN STREEKPRODUCTEN : Citadel van Dinant en kabelbaan + maaltijd + rondvaart op de Maas
(45’) + Brouwerij.

2. CITADEL EN RONDVAART : Citadel van Dinant en kabelbaan + maaltijd + rondvaart op de Maas (2U)

3. PRESTIGE IN DE BOVEN MAAS: Citadel van Dinant en kabelbaan + rondvaart + maaltijd in de priorij van
Anseremme + rondvaart op de Maas (2U).

4. TUINEN EN CITADEL : Citadel van Dinant en kabelbaan + maaltijd + rondvaart 45'+ De Tuinen van
Annevoie

5. CITADEL EN KASTEEL : Citadel van Dinant en kabelbaan + maaltijd + rondvaart op de Maas (45’) + het
kasteel van Vêves

6. CITADEL EN WIJNGAARD : Citadel van Dinant en kabelbaan + maaltijd + rondvaart op de Maas (45’) +
kasteel van Bioul

7. DINANT, CITADEL EN KOEKFABRIEK: Koekfabriek + maaltijd in het restaurant « la Citadelle » + Citadel
van Dinant en kabelbaan OF railbike van de Molignée.

8. BOUVIVNES, MIDDELEEUWS DORPJE

1. CITADEL EN STREEKPRODUCTEN

(1/03 > 31/10)

10.15: bijeenkomst bovenaan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de Maasvallei,
duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum herwekt het verleden
tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging, keert U terug naar het centrum
van Dinant. Met kabelbaan of te voet, langs de 408 indrukwekkende trappen. Begeleid
bezoek.

12.00: Uw middagmaal wordt bediend.
Menu: aperitief (witte wijn-cassis) – kleine gerookte forelsalade – Suprême van parelhoen, archiducsaus – ijstaart. Drank
inbegrepen : koffie, water en wijn.
Vegetarische schotels op aanvraag.

14.30: Onmiddellijk inschepen voor een boottocht naar Anseremme
(H/T) op ontdekking van Dinant en de dichterbij omgeving. De
inschepingskade ligt vlakbij het restaurant.

15.30: met de kabelbaan terug naar bus en vertrek naar Purnode.

16.15: bezoek aan de brouwerij du Bocq” of brouwerij “Caracole”: Kom deze
schitterende traditionele brouwerij ontdekken. Na het bezoek, krijgt elke bezoeker een
biertje aangeboden. Begeleid bezoek.

17.30: Einde van het programma

TARIEF (min. 20 pers.) :

Volwassenen : 45,50 €/p. – Kinderen: 35,20 € / p. - drank inbegrepen

Gratis deelname voor de bestuurder
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten

2. CITADEL EN RONDVAART

(1/03 > 31/10)

10.15: bijeenkomst bovenaan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de Maasvallei,
duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum herwekt het
verleden tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging, keert U terug naar
het centrum van Dinant. Met kabelbaan of te voet, via de indrukwekkende trap met
408 treden. Geleid bezoek.

12.00: Uw middagmaal wordt bediend !
Menu : aperitief (witte wijn-cassis) – Ardense ham en rauwkost – Varkensgebraad met champignonroomsaus – ijstaart. Drank
inbegrepen : koffie, water en wijn.
Vegetarische schotels op aanvraag.

14.15: Onmiddellijk inschepen voor een boottocht naar Freÿr en de mooiste
plekjes van de Hoge Maasvallei. De inschepingskade ligt vlakbij het restaurant.
In alternatief: de korte rondvaart van 45’ heen en terug.

16.30: Einde van het programma. Vrije tijd in de stad en om 17.30, kabelbaan terug naar boven.

TARIEF (min. 20 pers.) :
Met de rondvaart van 2uur: Volwassenen : 42,00 €/p. – Kinderen: 30,00 € / p. – drank inbegrepen
Met de rondvaart van 45’: Volwassenen : 39,00 €/p. – Kinderen: 27,50 € / p. – drank inbegrepen
Gratis deelname voor de bestuurder
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten

3. PRESTIGE IN DE BOVEN MAAS

(1/03 > 31/10)

10.15: bijeenkomst bovenaan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de
Maasvallei, duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum
herwekt het verleden tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging, keert
U terug naar het centrum van Dinant. Met kabelbaan of te voet, via de
indrukwekkende trap met 408 treden. Geleid bezoek.

11.30: met de kabelbaan naar het centrum van Dinant. De groep begeeft zich te voet naar de inscheping kaai voor de rondvaart
naar “de Priorij” in Anseremme.

11.45: rondvaart naar Anseremme.

12.15: Aankomst bij de priorij van Anseremme, aan de oever van de Maas, in de grandioze omgeving van de rotsen van Moniat,
op 4 km van het centrum van Dinant, heeft plaats voor 180 personen (minimum vijftig personen). De grote Saint-Hubertzaal is
een echte streling voor het oog, een toonbeeld van sobere elegantie.
12.30: Uw middagmaal wordt bediend ! Driegangenmenu met aperitief, wijn, water en koffie.

14.50: Onmiddellijk inschepen voor de boottocht naar
Waulsort.

16.45: Terug in Dinant. Einde van het programma. Iedereen neemt de kabelbaan terug naar boven.

TARIEF (min. 50 pers.) :

Volwassenen : 62,00 €/p.

Gratis deelname voor de bestuurder en voor 1 begeleider
Kabelbaan in de prijs inbegrepen

4. CITADEL EN TUINEN

(1/03 > 31/10)

10.15: Citadel van Dinant: bijeenkomst bovenaan. Uitkijkend over de Maasvallei,
duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum herwekt het
verleden tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging, gaat u naar het
centrum van Dinant met de kabelbaan of te voet, via de indrukwekkende trap
met 408 treden. Begeleid bezoek.

12.00: Uw middagmaal wordt bediend !
Menu : aperitief (witte wijn-cassis) – Ardense terrine – Kipschnitzel gepaneerd met een panade van Cobourg, mosterdsaus –
ijstaart. Drank inbegrepen : koffie, water en wijn
Vegetarische schotels op aanvraag.

14.30: Onmiddellijk inschepen voor een boottocht naar Anseremme op
ontdekking van Dinant en de dichte omgeving. De inschepingskade ligt vlakbij het
restaurant.

15.30: met de kabelbaan, terug naar bus en vertrek naar Annevoie.

16.00: Tuinen van Annenvoie: Afspraak in Annevoie (op 15 km van Dinant). De
enige watertuinen van België. Ze geven u de mogelijkheid een aangename
wandeling te maken, in de magie van het permanente spektakel waar het water
vloeit, glijdt en ontspringt uit de fonteinen en de watervallen doorheen de tuinen.
Bezoek zonder gids. Begeleid bezoek op aanvraag : + 55 euro.

17.30: Einde van het programma

TARIEF (min. 20 pers.) :

Volwassenen : 46,00 €/p. – Kinderen: 32,00 € / p. – drank inbegrepen
begeleid bezoek in Annevoie : 55 euro

Gratis deelname voor de bestuurder
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten

5. CITADEL EN KASTEEL

(1/03 > 31/10)

10.15: bijeenkomst bovenaan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de
Maasvallei, duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum
herwekt het verleden tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging, keert U
terug naar het centrum van Dinant. Met kabelbaan of te voet, via de
indrukwekkende trap met 408 treden. Geleid bezoek.

12.00: Uw middagmaal wordt opgediend !
Menu: aperitief (witte wijn-cassis) – Terrine van forel met fijn bieslook – Kalkoengebraad “Sambre et Meuse” - ijstaart – koffie –
drank inbegrepen : water en wijn.
Vegetarische schotels op aanvraag.

14.30: Onmiddellijk inschepen voor een boottocht naar Anseremme (H/T)
op ontdekking van Dinant.

15.30: met de kabelbaan terug naar bus en vertrek naar Celles.

16.00: Het Kasteel van Vêves: bezoek dit kasteel, geklasseerd als
“uitzonderlijk Waals erfgoed”.
Toeslag van 60 euros voor het geleide bezoek (duur 1u)

17.30: Einde van het programma

TARIEF (min. 20 pers.) : Volwassenen : 46,00 €/p. – Kinderen: 33,50 € / p. – drank inbegrepen
begeleid bezoek aan het kasteel van Vêves : + 60€.
Gratis deelname voor de bestuurder
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten.

6. CITADEL EN WIJNGAARD

(1/03 > 31/10)

10.15: bijeenkomst bovenaan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de
Maasvallei, duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum
herwekt het verleden tot leven door zijn reconstructies. Geleid bezoek.

12.00: Uw middagmaal wordt opgediend !
Menu: aperitief (witte wijn-cassis) – vismousse met groeten – Paupiettes van kip, mosterdsaus - ijstaart – koffie – drank
inbegrepen : water en wijn.
Vegetarische schotels op aanvraag.

14.30: Onmiddellijk inschepen voor een boottocht naar Anseremme
(H/T) op ontdekking van Dinant en de dichte omgeving. De
inschepingskade ligt vlakbij het restaurant.

15.30: met de kabelbaan terug naar bus en vertrek naar Bioul.

16.15: Kasteel van Bioul: Bezoek de wijngaard en proef wijn in het kasteel van
Bioul.
De wijngaard op het domein van het Kasteel van Bioul strekt zich uit over 11
hectare, waar het zogenoemde "Vignoulle"-verleden weer tot leven komt. De
oude schuren en stallen van het kasteel zijn omgevormd tot cuverie en
wijnkelders.

17.45: Einde van het programma

TARIEF (min. 20 pers.) : Volwassenen : 48,50 €/p. – Kinderen: 37,00 € / p. – drank inbegrepen
Gratis deelname voor de bestuurder
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten

7. DINANT, CITADEL EN « COUQUE »

(01/04 > 31/10)

10.30: Koekfabriek Jacobs: bezoek aan dit familiebedrijf dat sinds 1860 fabriceert
de koek van Dinant.

OF

Brouwerij du Bocq : Opgericht in 1858, deze brouwerij blijft trouw
aan het traditionele fabricatieproces voor bieren van hoge gisting met
hergisting op de fles. Na het bezoek krijgt iedereen een biertje.

12.00: Uw middagmaal wordt bediend.
Menu: naar keuze, zie pagina 3, 4, 6>8.

Bezoek naar keuze :

14.30: kabelbaan en bezoek aan de Citadel van Dinant: Uitkijkend op de
Maasvallei, duikt de vesting ons in het hart van de geschiedenis. Het museum
herwekt het verleden tot leven door zijn reconstructies. Na de bezichtiging,
keert U terug naar het centrum van Dinant. Met kabelbaan of te voet, langs de
408 indrukwekkende trappen. Begeleid bezoek.

OF

15.00: De railbike van de Molignée : ontdek deze vrolijke spoorwegfiets, fiets op je
eigen tempo op de oude spoorweg, die langs de beeldschone vallei van Molignée
slingert.

17.00: einde van het programma.

TARIEF (min. 25 pers.) :
met de Citadel : 40,00 €/p. drank niet inbegrepen
met de railbike : 37,00 €/p. drank niet inbegrepen
Gratis deelname voor de bestuurder
Kabelbaan in de prijs inbegrepen
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten

8. BOUVIGNES, middeleeuws dorpje
(2/01 > 24/12 behalve op maandag)

Bouvignes, op een steenworp van Dinant, is het uitstapje waard: een rijk patrimonium, pittoreske straatjes, een
pedagogisch museum, een mooie wandeling en prachtige landschappen.
Het museum : Het huis van het Middeleeuwse erfgoed: Het Huis van het middeleeuwse erfgoed in de Maasvallei nodigt u
uit om de rivier, de stad en het kasteel te ontdekken. Rondleiding : +/-1u30

Combinatie mogelijk met:
-Het dorp van Bouvignes : 60’
-De kerk Saint-Lambert: 60’

- De ruïnes van Crèvecoeur: 60’. Het kasteel van Crèvecoeur werd in 1320 gebouwd. De
vesting werd in de 14de en de 15de eeuw grondig gewijzigd. Wat een adembenemend
uitzicht van de Maas en van Dinant! Rondleiding: +/-30 min.

- De ruines van Poilvache: 60’. Poilvache (XIIIe-XVe eeuw) behoort tot de grootste
middeleeuwse kastelen van de Maasstreek (2,5 ha).

Maaltijd in het restaurant La Citadelle, in het hart van Dinant.
Verschillende menus naar keuze, zie op paginas 3, 4, 6>8
3 gangen menus met of zonder drank formule

TARIEF (min. 20 pers.) :
Met het museum – met het dorp van Bouvignes - Met de kerk Saint-Lambert - Met de ruines van
Crèvecoeur - Met de ruines van Poilvache.
1 activiteit : 6,00 € - 2 activiteiten : 8,00 € - 3 activiteiten : 10,00 €
De maaltijd :
Volw. : 22,00 €/p. drank niet inbegrepen.
volw. : 29,00 €/p. drank inbegrepen.
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten

Combi-ticket met maaltijd aan de Citadel
RESERVEER NU

Afreisdatum (dag, datum, maand) : ………………………………………….……….………………… 2019
N° van de combi-ticket : ……….
Aantal volwassenen : ………………………….
Aantal kinderen : ………………………….

NAAM: ……………………………………………………………..
MAATSCHAPPIJ: ……………….……………………………………………………………………………….
ADRES: …………………….……………………………………………………………………………………..
POSTCODE: …………………….……

STAD: ……………..…………..…………………………………...

GSM: …………………………………………….
Mail: ……………………………………………
HANDTEKENING:
Opmerkingen : ………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………….

Reserveer per mail : info@dinant-tourisme.be
per post : Maison du Tourisme, avenue Cadoux, 8 –
B-5500 DINANT

